ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА
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По мярка 322 от ПРСР

1. Проект: „Довършване на храм ”Св.Св. Кирил и Методий”

с.
Балканци” финансиран от Програмата за развитие на селските райони по
Мярка 322. По проекта се извършиха довършителни строително- монтажни
дейности, изработи се голям и малък иконостас, 32 бр. дървени трончета и
се направи стенописна украса. Стойност на проекта - 68 102,40 лв.
Проектът приключи през 2011 г.
Проект: „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел
Михаил” с. Горски Сеновец на стойност 210 998,40 лв. По проекта се
извършиха следните дейности: демонтажни работи/разваляне на каменна
зидария, вътрешна мазилка и покрив/, полагане на мазилка по стени,
ремонт на покрив, направа на настилки, боядисване на стени с латекс,
направа на балкон и направа на ел.инсталация.

2.

3. Проект: „Възстановяване на храм „Св.Димитър” с. Бряговица на

стойност 216 832,80 лв. По проекта се извършиха следните дейности:
демонтажни работи /разваляне на каменна зидария, вътрешна мазилка и
покрив/, полагане на мазилка по стени, ремонт на покрив, направа на
настилки, варосване на стени, направа на парапет на балконите, направа на
ел.инсталация и ВиК. Храмът е със статут на художествена културна
ценност.

4. Проект: „Вертикална планировка на централна част на с. Виноград

І Част”
По проекта се извърши рехабилитация на зелените площи на
съществуващия парк в централната част на с.Виноград и изграждане на
детска площадка. Стойност - 195 627,76 лв.
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По мярка 321 от ПРСР

5. Проект: „Защитено жилище” гр. Стражица. По проекта се извършиха

строително монтажни работи за довършване на сградата.Обособено бе
защитено жилище за 8 потребители - младежи с увреждания. За целта бе
предвиден 2 етаж на корпуси В, Г и част от Б на изградената вече панелна
сграда, собственост на Община Стражица. Извършиха се дейности по
обзавеждане и оборудване. Стойност - 401 296,80 лв.
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Проекти към МИГ Лясковец – Стражица

6. По мярка 321 - Проект: „Строително монтажни работи по енергийна

ефективност в общинска сграда в кв. 76 в гр. Стражица”.
По проекта се извърши смяна на дограма, саниране на фасадата, ремонт на
покрива, дейности по противопожарна безопасност и изработване на
табела. Стойност -184 721,60 лв.
7. По мярка 322 - Проект: „Рехабилитация на обществени площи в

община Стражица”.
С реализацията на проекта се постигна подобряване привлекателността на
средата за живот в селата Камен, Кесарево, Сушица и Царски Извор, чрез
рехабилитация на обществени площи и монтиране на детски съоръжения.
Продължителността на проекта бе 9 месеца. Стойност – 51 457,32 лв.

8. По мярка 323 Б – Проект: „Да съхраним родното за бъдното”. В

рамките на проекта се организира и проведе общински фестивал –
„Фолклорна палитра”. Доставени бяха 93 броя народни носии, подвижна
сцена и озвучителна техника. Стойност - 58 668 лв.

9. По мярка 313 – Проект: „Подобряване условията за експониране и

представяне на местното културно наследство в изложбена зала град
Стражица.
С реализацията на проекта се извърши разнообразяване и подобряване на
туристическата инфраструктура за посетители в гр. Стражица, чрез
подобряване на условията за експониране на местното културно
наследство. Подобриха се условията за експониране, представяне и
рекламиране на местното културно наследство в изложбената зала в гр.
Стражица, чрез оборудване на конферентна зала за изнасяне на лекции,
монтиране на витрини за експонатите, създаване на електронен справочник
с информация за експонатите и населените места, издаване на рекламни
материали и създаване на ателие керамика. Стойност на проекта 47 560,04 лв.
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По ОП „Развитие на човешките ресурси”

10. Проект: „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи н

Община Стражица” финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”. Проектът бе на стойност 193 813,21 лв. По проекта се
предостави услугата домашен помощник в 17 населени места – селата
Асеново, Балканци, Бряговица, Виноград, Владисав, Горски Сеновец,
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Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Мирово, Николаево, Нова Върбовка, Ново
Градище, Сушица, Царски Извор и гр.Стражица. Проектът приключи през
2012 г.
11. „Дневен център за деца и младежи от ДДЛРГ гр. Стражица”

Договор № BG 051PO001-5.2.03-0056-C0001, по Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.03„ЗА ПО–ДОБРО
БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА”, Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013 г., Целта на проекта бе изграждане и функциониране
на дневен център чиито потребители – децата и младежите от Дом за деца
лишени от родителска грижа да имат достъп до пакет от психо-социални
услуги гарантиращи нормално развитие, подходящо образование и равен
шанс за пълноценно участие на децата в реалния живот.
Продължителността на проекта бе 13 месеца /1.10.2009 – 31.10.2010 г./, а
стойността 183 506,70 лв.
12. „Грижи в дома за независим и достоен живот в Община Стражица”

– по проекта се предоставяха услуги за лична помощ, за комунално битови
дейности и за подкрепа на социално включване в 16 населени места на
Общината. Проектът беше с продължителност 15 месеца на стойност 167
633,50 лв. Осигурена беше заетост на 2 лица в звеното за услуги в
домашна среда и на 24 домашни санитари, които обслужваха 185
нуждаещи се лица. Проектът приключи през 2014 г.
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Проекти „Красива България”

*по Мярка 02”Подобряване на социалната инфраструктура”
13. Обект: „Ремонт на Целодневна детска градина с. Асеново”–

Строително ремонтните дейности включиха: демонтаж на стара дървена
дограма; доставка и монтаж на PVC дограма; изграждане на
топлоизолационна и хидроизолационна система; подмяна на прогнили
елементи от покривната конструкция; шпакловка и боядисване; доставка,
демонтаж и монтаж на улуци и водосточни тръби и др. Целта на проекта бе
повишаване на енергийната ефективност на обекта. Обща стойност на
бюджета на проекта бе 120 000,00 лв. Проектът приключи през 2012 г.
14. Обект: „Ремонт и реконструкция на покрив и подмяна на покривни

материали на ОУ с. Кесарево”.
Строително монтажните работи се състояха в демонтаж на
съществуващото покривно покритие от керемиди, демонтаж на старата
дървена покривна конструкция, направа на нова дървена покривна
конструкция, покриване с хидроизолация и керемиди, обшивка с
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поцинкована ламарина, доставка и монтаж на олуци и свързване към
старите водосточни тръби, направа на мълниезащитна инсталация.
Стойност на проекта - 85 863 лв. Проектът приключи през 2014 г.
*по Мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип”

15. Обект: „Ремонт на Център за социални дейности и услуги
гр.Стражица”– Изпълнени строително ремонтните дейности: изграждане
на аварийна стълба по фасадата на сградата, изграждане на гараж за
превозните средства на ДДЛРГ гр. Стражица, изграждане на защитен пояс
около сградата и довършителни работи по покрива. Бюджет на проекта 78 770,00 лв. Проектът приключи през 2011 г.
16. „Направа на отоплителна инсталация в ЦДГ, с. Асеново” по
Мярка 02 "Подобряване на социалната инфраструктура"- 51 956,92 лв.
Направена е отоплителна инсталация в ЦДГ с. Асеново – доставка и
монтаж на котел на твърдо гориво и направа на цялостна отоплителна
система. Проектът приключи през 2013 г.
17. „Ремонт на отоплителна инсталация в ЦДГ, с. Кесарево” по Мярка
02 "Подобряване на социалната инфраструктура"- 31 708, 44 лв.
Ремонт на отоплителна инсталация в ЦДГ с. Кесарево – доставка и монтаж
на котел на твърдо гориво и ремонт на отоплителна инсталация. Проектът
приключи през 2013 г.
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Проекти, финансирани от Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет

18. Обект: „Укрепване на мост над река Лефеджа в с. Бряговица,
община Стражица” – Строително ремонтните работи включваха: ремонт
на сводовата част от моста, ремонт на плочестата част на моста, укрепване
на земната част между мостовете, преасфалтиране на моста, направа на
отводнителни канавки, почистване на целия участък от отпадъците които
са в резултат от строителството. Бюджета на проекта бе 462 892 лв.
Проектът приключи през 2011 г.
19. Обект: „Ремонтно - възстановителни работи на църква "Рождество
Богородично" в с. Виноград, общ. Стражица” - Строително ремонтните
работи включваха: събаряне на камбанарията, покрива на църквата и част
от стените, складиране на керемидите и др.строителни материали,
почистване на терена от всички други строителни отпадъци,
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възстановяване на камбанарията, ремонт и възстановяване на покрива на
църквата, възстановяване на емпорето, вътрешен и външен ремонт на
църквата, вертикална планировка и възстановяване на навеса за
поклонници, почистване на целия участък от отпадъците. Изплатената
сума е в размер на 167 330, 72 лв. Проектът приключи през 2012 г.
20. Проект за укрепване на десния бряг на р. Стара река в Кесарево.
Проектът бе на стойност 990 168,00 лв. Изпълни се изграждане на
подпорна стена с дължина 186 метра на реката, за защита на откоса на
ската от ерозионни процеси. Изпълнението на проекта освен строителните
работи по изграждането на подпорната стена включваше и съпътстващи
дейности. Участъкът от реката е почистен от наноси и тиня, изсечени са
дървета и захрастяване, извършени са залесителни мероприятия. Проектът
приключи през 2012 г.
21.Обект: „Покрив читалище с. Виноград”.
Извършен е основен ремонт на покрива на читалището с покривни
изолационни панели. Извършена е подмяна на олуци, водосточни тръби и
направа на нова гръмоотводна инсталация. Стойността на обекта бе
189 077,73 лв. Проектът приключи през 2013 г.
22.Обект: „Укрепване мост на ул. „Александър Стамболийски с.
Сушица”.
Извършено е конструктивно укрепване на моста. Възстановени са устоите
и връхната плоча, мостовата конструкция, разширяване на платното с
мантинела, тротоар и бордюри. Извършено е и преасфалтиране в обсега на
съоръжението. Стойността на обекта бе 319 502,94 лв. Проектът приключи
през 2014 г.
По ОП „Регионално развитие”
23. Проект: „Укрепване на активно свлачище при км. 1+150 на път ІV
- 5355” ІІІ – 4082 Теменуга – Водно” на стойност 269 350,38 лв.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Регионално
развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България по схема за предоставяне
на безвъзмездна помощ: BG 161PO001/4.1–02/2008 „Подкрепа за
изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура”.
Продължителността на проекта бе 24 месеца.
Общата цел на проектното предложение бе подпомагане на развитието на
населените места в района на път Кесарево – Теменуга – Водно, чрез
укрепване на свлачище по пътя затрудняващо движението на превозните
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средства и създаващо опасност за тяхната сигурност. Чрез укрепването на
свлачището се подсигури единствения достъп до населените места от
района както за местното население така и гостите на общината. Проектът
приключи през 2011 г.
24. Проект: „Ремонт и обновяване на Основно училище с. Виноград” с
продължителност 15 месеца. Проектът се финансира със средства на
Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013г. и от държавния бюджет на
Република България, и е на стойност 785 433,15лв.
Неговата цел бе да осигури подходяща и рентабилна образователна
инфраструктура, създаване на уютна, здравословна и безопасна среда за
провеждане на учебни занятия. Проектът приключи през 2011 г.
25. Проект: „Изпълнение на дейности по укрепване на речните брегове
и дъно на река Голяма река в регулацията на гр. Стражица и дейности
по укрепване на речните брегове и дъно на дерето в с. Горски
Сеновец”.
Стойност на проекта - 1 049 926,94 лв., пет процента от които (52 496,35
лв.) са финансовия принос на Община Стражица. Изпълниха се строителни
дейности по укрепване на речните брегове и дъно на река Голяма река в
регулацията на гр. Стражица и дейности по укрепване на речните брегове
и дъно на дерето в с. Горски Сеновец с цел предотвратяване на наводнения
на територията на град Стражица и село Горски Сеновец. Проектът
приключи през 2013 г.
Проекти към ПУДООС
26. „Създаване на зона за отдих в кв. 102 гр. Стражица”- 9999 лв.
По проекта се извърши почистване на междублоково пространство в кв.
102 на гр. Стражица и превръщането му в зона за отдих. Направена беше
една беседка, монтираха се кошчета, детско съоръжение, една двойна
люлка, направени бяха и пейки. Също така бяха засадени дървета и туи.
Проектът приключи през 2013 г.
27. „Създаване на зона за отдих в кв. 13, с. Асеново”.
Стойността на проекта бе 9991,98 лв. По проекта се извърши почистване и
озеленяване на терена в кв. 13, с. Асеново и превръщането му в зона за
отдих. Направена беше една беседка, монтираха се кошчета, една двойна
люлка, направени бяха и пейки. Теренът беше засаден и с туи. Проектът
приключи през 2014 г.
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28. „Създаване на зона за отдих в с. Камен”. Стойността на проекта бе
9997,74 лв.
По проекта се извърши почистване на терена и
превръщането му в зона за отдих.
Направена беше една беседка, монтираха се кошчета, една двойна люлка,
направени бяха пейки. Теренът беше засаден с туи. Проектът приключи
през 2014 г.
Проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”
29. Проект: „Повишаване компетентността на служителите в Община
Стражица” Проектът бе на стойност 82 742 лв.
Основната му цел беше повишаване капацитета на служителите от
администрацията и кметствата на Общината, чрез подобряване на
професионалната компетентност за по-ефективно изпълнение на
задълженията. Проектът приключи през 2014 г.
30. Проект: „Ефективно, ефикасно и устойчиво управление на
Община Стражица”.
Стойност на проекта – 73 521,55 лв. Общата цел на проекта бе
подобряване работата на общинската администрация, чрез прилагане на
съвременни аналитични методи за повишаване на ефективността и
усъвършенстване на организационната структура и премахване на
дублиращи се функции. Проектът приключи през 2014 г.
31. Проект: „Ефективни политики в Община Стражица”.
Общата цел на проекта бе въвеждане на механизъм за мониторинг и
контрол на изпълнението на политиките в община Стражица за постигане
на ефективно функциониране на администрацията. Специфичните цели на
проекта бяха свързани с
подобряване подготовката на общинска
администрация Стражица за качествено разработване и изпълнение на
стратегически документи, разработване на съгласувани и ефективни
стратегически
документи
на
община
Стражица,
повишаване
прозрачността, отчетността и контрола на общинска администрация, чрез
координация и партньорство със заинтересованите страни. Проектът бе на
стойност 62 274,57 лв. Проектът приключи през 2014 г.
32. Проект: „Община Стражица – Екип от висококвалифицирани
експерти”
Стойността на проекта бе 72 009,02 лв. Целите на проекта бяха свързани с
повишаване на квалификацията и ефективността на служителите в
общинска администрация и кметствата, чрез обучения. Проектът
приключи през 2014 г.
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ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите”
33. „Ремонт на улици в община Стражица: Ком, Ивайло, Кокиче, Варна,
Теменуга, Хан Крум, Бенковска, Волга, Рила, Отец Паисий, Васил Левски,
Осогово, Христо Ботев, Сидер, Дунав, Столетов, Шар планина, Тунджа,
Олег Кошевой” по публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите”. Предвидените видове работи включваха
възстановяване и поддържане на пътната настилка - преасфалтиране,
ремонт на канализационни шахти, бордюри и тротоари на територията на
Община Стражица. Стойност на проекта - 1 740 855,60 лв.

По мярка 321 от ПРСР
34. Проект „Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно
съоръжение с.Камен – етап І”.
Проектът бе на стойност 4 631 379,97 лв. финансиран по Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г. По проекта частично е изградена
канализационна мрежа и е извършена доставка и монтаж на
пречиствателно съоръжение за отпадни води.
35. Проект „Вътрешна канализационна мрежа с. Кесарево”.
Проектът бе на стойност 5 072 003,50 лв. финансиран по Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г. По проекта частично е изградена
канализационна мрежа и е извършена доставка и монтаж на
пречиствателно съоръжение за отпадни води.
36. Проект „Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно
съоръжение с.Сушица”.
Проектът бе на стойност 4 459 755,94 лв. финансиран по Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г. По проекта частично е изградена
канализационна мрежа в с. Сушица.
37. Проект „ПСОВ "Вътрешна канализационна мрежа" ПИ 000223 по
КВС землище с.Сушица,общ.Стражица, обл. В.Търново”.
Проектът бе на стойност 1 749 010,90 лв. По проекта е изградено
пречиствателно съоръжение за отпадни води към вътрешната
канализационна мрежа в с.Сушица.
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С финансиране от МРРБ /Министерство на регионалното развитие и
благоустройството/
38. Проект „Подмяна на уличен водопровод и канализация по път ІІІ514 „Камен – Драганово” от републиканската пътна мрежа в участък
през с. Камен” на стойност 1 289 193,62 лева, предоставени от МРРБ.
По проекта се извърши изграждане на смесена канализация за отпадъчни и
дъждовни води на улиците, по които минава третокласен път ІІІ-514 на
републиканската пътна мрежа. Подменен е съществуващия етернитов
водопровод с нови полиетиленови тръби. Подменени са и съществуващите
сградни отклонения.

Проект „Красива България”
*по Мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип”
39. Проект: „Център за настаняване от семеен тип за стари хора,
находящ се на втори етаж от двуетажна сграда в УПИ І, кв. 20, с.
Горски Сеновец”
С реализацията на проекта се цели ремонт на втори етаж на общинска
сграда с цел разкриване на ЦНСТ за стари хора и осигуряване на
качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната. Стойността на
проекта бе 178 922 лв.
Проекти по ПУДООС
40. Проект: „Подмяна на уличен водопровод по път ІІІ – 4082 „Чешма
– Кесарево” от републиканската пътна мрежа в участъка през с.
Кесарево, община Стражица”.
Стойността на проекта бе 702 380,00 лв. С реализацията на проекта бе
извършена подмяна на старите амортизирани стоманени и
азбестоциментови тръби с полиетиленови, с които да се избегнат бъдещи
аварии по уличното платно и намаляване на загубите на вода.
Проекти финансирани от Държавен Фонд Земеделие, чрез сдружение
„Местна инициативна група Лясковец – Стражица”
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41. По мярка 321 – Проект: „Ремонт кино гр. Стражица”.
Общата цел на проекта бе подобряване достъпа на община Стражица до
културни услуги. Конкретните цели на проекта предвиждаха извършване
на ремонтни дейности по сградата на кино гр. Стражица. С реализацията
на проекта се подобри облика на сградата, беше изградена и допълнителна
пристройка към нея. Срокът на изпълнение на проекта бе 12 месеца.
Стойността на проекта бе 93 143,10лв. и приключи през 2015 г.
42. По мярка 322 Проект: „Довършителни дейности в храм „Св.
Архангел Михаил с. Горски Сеновец”.
С реализацията на проекта се изпълни стенописна украса в храма.
Стойността на проекта бе 60 677,03 лв. и приключи през 2015 г.
43. По мярка 323 А – Проект: „Дендрология – градски парк
Стражица.
Общата цел на проекта бе опазване и възстановяване на природни
елементи, чрез благоустрояване на градския парк на град Стражица.
Изградиха се алеи и са засадени нови дървета, храсти и цветя. Стойността
на проекта бе 46 938,00лв. и приключи през 2014 г.
44. По мярка 313 – Проект: „Туристическа атракция „Света Марина”.
Общата цел на проекта бе разнообразяване и подобряване на
туристическата инфраструктура, атракциите и съоръжения за посетители
на територията на община Стражица. Продължителността на проекта бе 10
месеца. Стойността на проекта бе 28 560,45 лв.
45. По мярка 323 Б Проект: „Музиката на родния край”.
Общата цел на проекта бе запазване и популяризиране на културното
наследство на територията на община Стражица. Конкретните цели на
проекта бяха създаване на духов и народен инструментален състав и
създаване на мажоретен състав. Стойността на проекта бе 43 038,00лв. и
приключи през 2015 г.
Проекти от други източници
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46. Проект: „Услуги за социално включване на уязвими деца от
Община Стражица”
финансиран с Министерството на труда и
социалната политика.
Проектът бе на стойност 777 291 лв. С изпълнението на проекта се осигури
предоставянето на комплекс от здравни, социални и образователни услуги
на деца във възрастовата група 0 - 7 години, както и работа с техните
родители за формиране и развитие на родителски умения и семейно
консултиране и подкрепа. По предоставянето на услугите работят
социални работници, психолог, логопед, педиатър, стоматолог, очен лекар,
педагози и др. специалисти. Извършени са строително ремонтни дейности
на помещенията намиращи се в „Здравен комплекс” гр. Стражица и в
Детска градина с. Камен.
Проект по Оперативна програма „РЧР

47. Проект: „Моят дом”
Целта на проекта бе разкриване на социалната услуга „Защитено жилище”,
извеждане на лица с увреждания от институция и настаняване в среда
близка до семейната. Проектът бе на стойност 99 128,30 лв.
Проект по Оперативна програма „Административен капацитет”
48. Проект: „Компетентни и ефективни служители – съвременна
администрация”.
Цел на проекта бе повишаване на квалификацията и ефективността на
служителите от общинска администрация и кметства, чрез обучения.
Стойността на проекта бе 53 502.80 лв.
Проект към Министерството на регионалното развитие и
благоустройството
49. Проект: „Изработване на Проект на Общ устройствен план на
Общината”.
Целта на проекта бе постигане на балансирано устойчиво развитие на
територията и повишаване качеството на живот, чрез ефективно и
рационално управление на местни ресурси и в среда на социално
приобщаване. Стойността на проекта бе 219 460,00 лв.
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С финансиране от Междуведомствена комисия за възстановяване и
подпомагане
50. Проект „Подпорна стена на улица „Пета” с.Асеново, Община
Стражица”.
Проектът бе на стойност
447 989,28 лв. Предметът на поръчката
включваше строителни дейности за изграждане на подпорна стена на ул.
„Пета”, с. Асеново, община Стражица с цел избягване на опасността от
срутване и прекъсване на движението към и от селото.
Проекти по ПУДООС
51. Проект: „Създаване зона за отдих в с. Владислав, община
Стражица”.
По проекта се извърши почистване и озеленяване на терена, направа на
беседка, доставка и монтаж на двойна люлка, пързалка, катерушка, пейки и
кошчета. Целта на проекта бе повишаване привлекателността на селото.
Стойност на проекта – 9999,60 лв.
52. „Възстановяване /рехабилитация/ и реконструкция на водопровод
в съществуващо трасе за водоснабдяване на селата Благоево,
Владислав и Балканци".
Целта на проекта бе подобряване условията за живот в селата Благоево,
Владислав и Балканци, чрез осигуряване на достъп до качествена питейна
вода от хидровъзел „Йовковци”. По проекта се изгради 3200 м. нов
водопровод отклонение от деревация гр.Стражица, който достига до
напорен резервоар на с.Благоево и помпена станция, която изтласква вода
за селата Владислав и Балканци. Стойност на проекта - 396 876,24 лв.
По Национална програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради
53. По Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради, е саниран панелен жилищен блок с
63 бр. апартаменти, находящ се на ул. „Михаил Друмев” № 15,17,19,21.
Изготвени са обследвания, инвестиционен проект, изпълнени са СМР топлоизолация на стени, подмяна на дограма, хидроизолация на покрив,
топлоизолация на цокъл, освежаване на стълбищните клетки, монтаж на
енергоспестяващи лампи в общите части на сградата, и др., извършени са
дейности по авторски надзор, строителен надзор, инвеститорски контрол,
всичко на стойност 1035648,12 лв.
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